
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 6. júna 2018 o 18.00 hod. v zasadačke 
Kultúrneho domu Unín 

 
Prítomní: 
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, Bc. 
Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ 
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 
 
Ospravedlnený: ThLic. Martin Hoferka Th.D.  
 
Prítomní: 19 občanov podľa prezenčnej listiny  
 
Program:  
1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Obchodnoverejná súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV Unín – 

Záhumenice za kostolom 
5. Komunálne voľby – november 2018 
6. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
    škôl a školských zariadení na území obce Unín 
7. Návrh VZN č. 2/2018 o prenájme nájomných bytov v obci Unín    
8. Návrh VZN č. 3/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Unín           
Zmeny a doplnky č. 1 
9. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 
10. Správa nezávislého audítora  z auditu účtovnej závierky 
 k 31.12.2017 
11.Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok      
2017 
12.Prerokovanie záverečného účtu obce Unín za rok 2017 
13.Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie 
a životné prostredie 
14.Správa zo zasadnutia kultúrnej komisie 
15.Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku 
a obchodu a sociálnych vecí 
16.Určenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/94 



1. Schválenie dotácií spoločenským organizáciám v zmysle VZN č. 
3/2015 

18.Pridelenie obecných nájomných bytov 
19.Investičné akcie obce – informácia 
20. Voľba riaditeľky ZŠ s MŠ Unín - informácia 
21.Diskusia 
22.Záver 
 
 
1. Zahájenie 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján 
Palkovič. Privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Ospravedlnil sa, že obecné zasadnutie začína s 15-minútovým 
oneskorením, nakoľko sa poslanci, starosta a kontrolór obce zdržali na 
obecnom úrade, kde bola prítomná p. Cecília Krížová so svojimi zaťmi, 
ohľadom úhrady škody, ktorá im vznikla na rodinnom dome. Zároveň 
predložil poslancom na schválenie program zasadnutia, ktorý  bol 
schválený všetkými prítomnými poslancami.  
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália 
Drúžková a overovatelia Bc. Juraj Ondráš a Mgr. Peter Regásek. 
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 
     Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan 
Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené. 
 
 
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov   
     na IBV Unín – Záhumenice za kostolom 
     Uzávierka kola obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných 
pozemkov na IBV Unín - Záhumenice za kostolom bola stanovená  podľa 
harmonogramu na 6. júna 2018. Do tohto termínu bola podaná jedna  
nová žiadosť o kúpu stavebného pozemku a to žiadosť pána Antona 
Trúbu a manželky Jaroslavy, ktorí žiadajú o pridelenie stavebného 
pozemku parc. č. 9543/4 o výmere 679 m2.  Záujemca zaplatil zábezpeku 
vo výške 1.000,- € do pokladnice obecného úradu. Komisia doporučuje 
odpredať tento stavebný pozemok za navrhnutú cenu 18,50 €/m2. 
Nasledujúca uzávierka bude  5. septembra 2018. Obecné zastupiteľstvo 
k uvedenému prijalo 
 



Uznesenie č. 6/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj stavebného 
pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom  parc. č. 
9543/4 o výmere 679 m2 p. Antonovi Trúbovi a manželke 
Jaroslave, bytom Holíč, D. Rapanta 1533/4 za cenu 18,50 €/m2. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 6/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, 
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
5. Komunálne voľby – november 2018 
Starosta obce informoval, že v mesiaci november 2018 prebehnú 
komunálne voľby, ktoré sa budú riadiť volebným kódexom stanoveným 
v Zákone č. 180/2014 platným od 1. 7. 2015. Za zapisovateľku starosta 
obce určuje p. Rozália Drúžkovú. Volebná miestnosť bude vo vestibule ZŠ 
s MŠ Unín, nakoľko kultúrny dom nebude kvôli rekonštrukcii 
k dispozícii. O príprave a konaní volieb budú občania informovaní 
obvyklou formou. Obecné zastupiteľstvo k uvedenému prijalo 
 

Uznesenie č. 7/2018 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v obci Unín jeden 
volebný okrsok. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje 8-hodinový denný 
pracovný úväzok starostu obce na budúce volebné obdobie. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje na budúce volebné 
obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 9.  
 
Hlasovanie za uznesenie č. 7/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, 
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 



6. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín 
Poslanci obecného zastupiteľstva dostali spolu s pozvánkou na 
zasadnutie i návrh na VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín na preštudovanie. 
Tento bol 15 dní k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom na 
pripomienkovanie. Schválené VZN tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému 
bolo prijaté 

Uznesenie č. 8/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje  Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 8/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, 
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
7. Návrh VZN č. 2/2018 o prenájme nájomných bytov v obci 
Unín    
Poslancom bo zaslaný  i návrh na VZN č. 2/2018 o prenájme nájomných 
bytov v obci Unín, aby si ho mohli preštudovať. Zároveň bol 15 dní 
k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom. K uvedenému návrhu 
mal pripomienku Mgr. Lukáš Mihál, ktorý navrhol poopraviť číslovanie 
v článku 2, odsek 3, aby bol text zrozumiteľnejší. Opravený návrh VZN 
tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 9/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 2/2018 o prenájme nájomných bytov v obci Unín. 
        
Hlasovanie za uznesenie č. 9/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, 
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 



8. Návrh VZN č. 3/2018 o záväznej časti Územného plánu obce 
Unín - Zmeny a doplnky č. 1 
Návrh VZN č. 3/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Unín           - 
Zmeny a doplnky č. 1 mali poslanci doma a mohli si ho preštudovať. 
Tento bol 15 dní k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom, aby 
mohli občania vzniesť k nemu pripomienky. Schválené VZN tvorí prílohu 
zápisnice. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 10/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2018 o záväznej časti Územného plánu obce 
Unín – Zmeny a doplnky č. 1. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 10/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,  
Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál 
 
 
9. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 
Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 bol zaslaný spolu 
s pozvánkou na zasadnutie i poslancom. Taktiež tvorí prílohu zápisnice. 
Nakoľko žiadny z poslancov nemal k nemu pripomienky, obecné 
zastupiteľstvo prijalo   
 

Uznesenie č. 11/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje plán práce hlavného 
kontrolóra obce na II. polrok 2018. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. .../2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,  
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
10. Správa nezávislého audítora  z auditu účtovnej závierky 
 k 31.12.2017 
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 bola zaslaná 
poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie. Keďže nebolo zo strany 



poslancov pripomienok, obecné zastupiteľstvo zobralo správu audítora 
na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. 
 
    
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 
za rok 2017 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 
bolo zaslané spolu s pozvánkou na zasadnutie i poslancom. Mgr. Peter 
Regásek sa zaujímal o to, či je treba vypracovať  pre spracovanie 
záverečného účtu samostatné VZN. Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór 
obce skonštatoval, že v našom prípade to nie je treba, lebo záverečný účet 
obce spracúva len jeden zamestnanec. Obecné zastupiteľstvo zobralo 
stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie a tvorí prílohu zápisnice.  
 
  
12. Prerokovanie záverečného účtu obce Unín za rok 2017 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol zaslaný na preštudovanie 
poslancom a 15 dní bol k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom 
a tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté 
 
 

Uznesenie č. 12/2018 
 
a. ) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Záverečný účet 
obce Unín za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 149.771,30 €. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje použitie 
prostriedkov rezervného fondu na pokrytie kapitálových 
výdavkov. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 12/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,  
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
 



13. Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné 
plánovanie a životné prostredie  
P. Peter Khúla - predseda komisie pre výstavbu, územné plánovanie 
a životné prostredie predložil prítomným správu zo zasadnutia komisie 
a zápisnica zo zasadnutia tvorí prílohu tejto zápisnice. Jednotlivé body 
boli prerokované a na základe odporučenia komisie bolo obecným 
zastupiteľstvom prijaté nasledovné 
 

Uznesenie č. 13/2018 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne na základe odporučenia 
komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
schvaľuje zakrytie kanála s tým, že materiál a všetky súvisiace 
stavebné práce si zrealizuje stavebník na vlastné náklady 
nasledovným žiadateľom: 
Jaroslav Bulko, Unín č. 7, Mária a Ján Smolinský, bytom Unín 
č. 224 – pred novostavbou na č. d. 264. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje žiadosť JUDr. 
Juraja Bystrického, PhD., bytom Holíč na dorovnanie 
pozemku (odkúpenie od obce) za jeho nehnuteľnosťou v obci 
parc. č.333 a 334. 
Ukladá predsedovi komisie pre výstavbu, územné plánovanie 
a životné prostredie p. Petrovi Khúlovi dohodnúť sa na 
osobnom stretnutí zainteresovaných na mieste a dohodnúť 
presné hranice výmeny obecným zastupiteľstvom už 
odsúhlasenej výmery pozemkov t. j. 54,57 m2. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá odročiť rozhodnutie 
o žiadosti p. Cecílie Krížovej  na náhradu škody vzniknutej na 
jej rodinnom dome a postúpiť ju na ďalšie konanie právnemu 
zástupcovi obce.  
 
Hlasovanie za uznesenie č.13/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, 
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
14. Správa zo zasadnutia kultúrnej komisie 
Predseda kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Bc. Juraj Ondráš 
podal správu zo zasadnutí komisie, ktoré sa konali ohľadom kultúrno-



spoločenských akcií konaných v obci. Prvý krát sa konal turistický 
pochod „Okolo Unína“, kde sa zúčastnilo 64 osôb, čo je pre začiatok 
pekný úspech. Všetci zúčastnení dostali turistickú známku, ktorú má 
obec zaregistrovanú. Táto známka je pre záujemcov k dispozícii na 
obecnom úrade, kde si ju môžu zakúpiť za 1,50 €. Peknou akciou bol 
i rozprávkový pochod, kde sa zúčastnilo viac ako 140 detí z obce a okolia. 
Boli v sprievode rodičov a starých rodičov, čo bolo teda ďalších cca 200 
účastníkov. Na tomto pochode sa aktívne zúčastnili všetky spoločenské 
organizácie v obci, ktoré na svojich stanovištiach pripravili pre deti rôzne 
zábavné hry a súťaže. V sobotu 9. júna sa uskutoční futbalový turnaj 
prípravky, kde sa zúčastní 6 mužstiev. Začína sa už od 10.00 hod. 
a potrvá cca do 17.00 hod. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie 
a ceny. Dňa 16. júna bude mať oslavu založenia Poľovné združenie Unín 
a 23. júna sa uskutočnia tradičné „Unínske samohyby“ vo vinohradoch, 
ktoré usporiada DT Klub Unín. Predseda kultúrnej komisie pozval 
prítomných na všetky pripravované akcie. Obecné zastupiteľstvo zobralo 
správu na vedomie. 
 
 
15. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného 
majetku a obchodu a sociálnych vecí 
Správu zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku 
a obchodu a sociálnych vecí predložil prítomným jej predseda Ing. Dušan 
Petráš. Zápisnica z jej rokovania tvorí prílohu zápisnice.  
Tabuľa Dr. Andrejovi Dermekovi – čestnému občanovi obce bude 
hradená z väčšej časti sponzorsky a ako spoluúčasť obce bolo navrhnuté 
čiastku 500,- € dať z obecného rozpočtu. 
Komisiou bol obecnému zastupiteľstvu podaný návrh na odpredaj 
starého obecného traktora a vlečky. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo 
 
 

Uznesenie č. 14/2018 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje, aby čiastka 500,- 
€ z obecného rozpočtu bola venovaná na tabuľu čestného 
občana Unína Dr. Andreja Dermeka.  
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj 
obecného traktora ZETOR a vlečky s tým, že oznam bude 
zverejnený na úradnej tabuli a na stránke obce. Minimálna 
cena bola stanovená na 300,- €.  
     Termín: do 30. júna 2018 
 



Hlasovanie za uznesenie č. 14/2018 písm a): 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,  
Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 14/2018 písm b): 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,  
Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál 
 
 
16. Určenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/94 
 Predseda finančnej  komisie Ing. Petráš predložil prítomným poslancom 
návrh finančnej komisie na zvýšenie platu starostu o 12 % na rok 2018. 
Obecné zastupiteľstvo k návrhu prijalo  
 

Uznesenie č. 15/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje  navýšenie 
základného platu starostu obce pána Jána Palkoviča pre rok 
2018 o 12 %. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 15/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,  
Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 
17. Schválenie dotácií spoločenským organizáciám v zmysle 
VZN č. 3/2015 obci 
Do 15. marca bežného roka spoločenské organizácie na obecný úrad 
odovzdávajú žiadosti o dotácie na ich činnosť. V tomto roku podali 
žiadosti: Dobrovoľný hasičský zbor, DT-klub, Slovenský zväz chovateľov, 
Jednota dôchodcov a Telovýchovná jednota. V rozpočte obce bola 
vyčlenená na tento účel suma 8.000,- €. Jednotlivé žiadosti prerokovala 
finančná komisia, ktorá podala návrh na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu. K návrhu sa vyjadril p. Igor Vlk a p. Cecília Karasová. P. 
Vlk žiadal navýšiť dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov aspoň na 
1.000,- €, aby si mohli postupne vyrábať klietky na výstavu zvierat. 



Starosta obce informoval, že obec pred výstavou každoročne zabezpečuje 
dovoz vypožičaných klietok z Gbelov a poskytuje pracovníkov na pomoc 
pri realizácii výstavy. Na to reagovala p. Karasová s p. Vlkom, že minulý 
rok bol problém, lebo obec dovoz nezabezpečila. V tom čase nemal nový 
traktor vybavené všetky dokumenty, aby mohol byť v prevádzke a starý 
traktor bol pokazený, skonštatoval pracovník obecného úradu p. 
Čelústka. Z toho dôvodu mali klietky priviesť traktorom družstevníci, čo 
nespĺňalo požiadavky chovateľov. P. Matuškovičová sa zapojila do debaty 
s tým, že každoročne sa chovateľom vychádza v ústrety podľa ich potrieb 
a jeden rok bol problém s traktorom  a už sú nespokojní. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo 
 

Uznesenie č. 16/2017 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje dotáciu na rok 
2018 Dobrovoľnému hasičskému zboru Unín vo výške 900,- €. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje dotáciu na rok 
2018 DT klubu Unín vo výške 500,- €. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje dotáciu na rok 
2018 Slovenskému zväzu chovateľov Unín vo výške 600,- €. 
 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje dotáciu na rok 
2018 Jednote dôchodcov Unín vo výške 500,- €. 
 
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje dotáciu na rok 
2018  Telovýchovnej jednota Unín vo výške 5.500,- €. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 16/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,  Bc. Juraj 
Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana 
Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: p. Štefan Andel  
 
 
18. Pridelenie obecných nájomných bytov 
K dnešnému dňu dali výpoveď z nájmu obecného nájomného bytu p. 
Jana Glajšeková, Unín č. 332 – 3-izbový byt v budove zdravotného 
strediska a sl. Radka Masaryková – 2-izbový byt v budove 12-bytovej 
jednotky č. 442.  



Slečna Denisa Krížová, Unín č. 329 mala na minulom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva pridelený 2-izbový byt na 12 bytovej jednotke. 
Dňa 3. mája si podala žiadosť na výmenu za väčší - 3-izbový byt. 
Keďže sa poslanci dohodli, že byty budú pridelené ďalším záujemcom 
v poradí, prijali  

Uznesenie č. 17/2018 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s ukončením zmluvy 
na nájom obecného 3-izbového bytu č. 6 v budove zdravotného 
strediska pani Jane Glajšekovej, Unín č. 332 k 30. júnu 2018. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 3-
izbového bytu č.6 v budove zdravotného strediska pánovi 
Petrovi Rehákovi ml., bytom Unín č. 411 od 1. júla 2018. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s ukončením zmluvy 
na nájom obecného 2-izbového bytu č.3 v 12-bytovej jednotke 
slečne Radke Masarykovej, Unín č. 442 k 30. júnu 2018. 
 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 2-
izbového bytu č.3 v 12 bytovej jednotke slečne Ivane Míšanej, 
bytom Unín č. 105 od 1. júla 2018. 
 
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne doporučuje žiadosť sl. 
Denisy Krížovej, bytom Unín č. 329 na výmenu 2-izbového 
obecného bytu za 3-izbový zaradiť do evidencie. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 17/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,  
Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti:  
Zdržal sa:  
 
 
19. Investičné akcie obce – informácia 
Starosta obce informoval prítomných, že od 13. augusta bude kultúrny 
dom odovzdaný firme, ktorá tu bude robiť rekonštrukčné práce. Tieto by 
mali byť ukončené do konca roka 2017. Keďže bude kultúrny dom ako 
stavenisko, nebudú sa tu môcť konať žiadne akcie. 
Na ihrisku je ukončený vrt, pripravuje sa osadenie nádrže na vodu a od 
pondelka 11. júna sa začnú pokladať rozvody vody po ihrisku. 
V hornom konci bolo opravené zábradlie na moste a zároveň bolo 
natreté. Zostáva tu ešte opraviť asfaltový povrch. 



Obec Unín, Radošovce a Brodské boli zaradené do Programu rozvoja 
vidieka, kde bola možnosť vybrať si vybudovanie z dvoch variant – 
autobusové zástavky alebo cyklochodník. V našej obci vybudujeme 
cyklochodník od starej farskej budovy po chodník na cintorín.  Projekt 
musí byť vypracovaný do októbra. MAS poskytuje 30.600,- € 
a spoluúčasť obce je 5%, čo je 1.530,- €. 
Vybudovanie cesty na IBV – Záhumenice za kostolom sa pozdržala, 
nakoľko musela byť podaná žiadosť na zmenu stavby pred ukončením 
podľa vyhlášky – spojenie s cestou III. triedy, nebude nutné odstrániť dva 
stromy a až bude platná dokumentácia, začne výberové konanie. 
V priebehu mesiaca jún – júl sa po obci budú opravovať cesty položením 
asfaltovej vrstvy. Taktiež budú zakúpené detské hojdačky k zdravotnému 
stredisku a do čajkových uličky. 
Informáciu starostu obce o investičných akciách zobralo obecné 
zastupiteľstvo na vedomie a prijalo  
 

Uznesenie č. 18/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje spoluúčasť obce na 
výstavbu cyklochodníka v obci Unín od starej farskej budovy 
po chodník na cintorín pri zdravotnom stredisku vo výške 5 % 
t. j. 1.530,- €. Dotácia MAS Horné Záhorie je 30.600,- €. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 18/2018: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,  
Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. 
Štefana Jurigová 
Proti:  
Zdržal sa:  
 
 
20. Voľba riaditeľky ZŠ s MŠ Unín – informácia 
Starosta obce skonštatoval, že 28. mája 2018 skončil mandát riaditeľke 
ZŠ s MŠ Unín Mgr. Michaele Vaňkovej. Z toho dôvodu bolo vyhlásené 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy. Do určeného 
termínu sa prihlásili len dvaja záujemcovia a to Mgr. Michaela Vaňková 
a Mgr. Eduard Šteflík. Po predložení všetkých dokladov menovaní 
predstavili svoju víziu o fungovaní školy pred školskou radou, ktorá 
potom hlasovaním zvolila z uvedených uchádzačov za riaditeľku ZŠ s MŠ 
Mgr. Michaelu Vaňkovú. 
Informáciu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 
 



21. Diskusia 
- Mgr. Jana Bublincová odovzdala starostovi obce darovaciu zmluvu na 2 
ks lavičiek, ktoré budú umiestnené pred budovou DSS Barborka, aby tu 
mohli klienti s návštevníkmi posedieť.  
- Ing. Dušan Petráš skonštatoval, že občania majú požiadavku na 
umiestnenie lavičiek aj pri kaplnke sv. Antona. 
- Starosta obce skonštatoval, že sa množia v obci sťažnosti na to, že 
občania si pred svojimi domami udržujú zeleň a trávu, a iní ich snahu 
ničia tým, že tade prechádzajú autami alebo im tam parkujú.  
- Ing. Dušan Petráš poďakoval pracovníkom obce, že most v hornom 
konci pekne a kvalitne opravili. 
 
 
22. Záver 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce  poďakoval 
prítomným za účasť.  

 
V Uníne, dňa 7. 6. 2018    
 
 
  
 
         Ján Palkovič 

        starosta obce 
 
 
 
 

 
Overovatelia: 
Bc. Juraj Ondráš     ....................................... 
 
Mgr. Peter Regásek    ....................................... 
 
Zapisovateľka: 
Rozália Drúžková    ....................................... 


